
GODOVI  PRAZNIKI  SVETE MAŠE

3. VELIKONOČNA NEDELJA - 18. april 2021
Evzebij, škof; Začetek tedna molitve za duhovne poklice
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane

Ob 10.00: + Alojzija Debevc, obletna ter + Anton in France Debevc
Ponedeljek: 19. 4. 2021
Leon IX., papež
Ob 18.30: + Andrej Zrnec, po namenu Lojzeta Okorna z družino
Torek: 20. 4. 2021
Anastazij Sinajski, opat
Ob 18.30: + Ivanka Belak, po namenu hčerke Suzane z družino
Sreda: 21. 4. 2021
Anzelm, škof, cerkveni učitelj
Ob 7.00: + dr. Franc Černe, po namenu brata Lojzeta
Četrtek: 22. 4. 2021
Leonid, mučenec
Ob 18.30: + Jože Brinjšek in sin Janez, obletna
Petek: 23. 4. 2021
Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane
Ob 18.30: + oče Alojz Kastelic
Sobota: 24. 4. 2021
Marija Kleopova, svetopisemska žena; spomin Marije Pomočnice kristjanov
Ob 18.30: + Jure Kupljenik, ob godu
4. VELIKONOČNA - NEDELJA DOBREGA PASTIRJA - 25. april 2021
Marko, evangelist
Ob 8.00: + Franc Podlipac, obletna

Ob 10.00: za žive in pokojne župljane

Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik Odgovarja: Lojze Zupan, župnik

Tel.: 01/420 21 36; GSM: 041/515 030; Splet: www.zupnijarudnik.si

TRR NLB: SI56 020580262293859

Župnija
Sv. Simona in Juda Tadeja

Ljubljana Rudnik

OZNANILA
Od 18. do 25. aprila 2021

“Vi ste priče teh reči”



Geslo letošnjega tedna molitve za duhovne poklice , ki ga danes
začenjamo, se glasi: Pripadaj, išči in se odloči!  Izziva tako
molivce za nove duhovne poklice kot tudi tiste, ki jih Bog kliče v
duhovni poklic. Želimo živeti in izpolniti naročilo vstalega in
poveličanega Jezusa, naj gremo po vsem svetu in oznanjujemo

evangelij vsemu stvarstvu. Molimo, da bi tisti mladi, ki jih Gospod kliče, to
prepoznali in pogumno iskali svojo življenjsko pot, in se ne bi prestrašili
povabila v duhovniški ali redovniški poklic. Prav v tem duhu bomo ves teden
pri večerni maši molili za Božjo milost, da bodo mladi dobili moč za prave in
dokončne odločitve, za izpolnitev Božje volje.

Nadaljujemo z rednim veroukom za naše prvoobhajance in
birmance, ki se pripravljajo na prejem teh dveh zakramentov. Za
ostale razrede verouk sme potekati samo na daljavo. Tega mi
nimamo. Vendar zaupamo staršem in otrokom, da se skozi vso
to covidno leto trudijo okoli veroučne snovi, tako da ni strahu, da
bi bilo zanje izgubljeno. K maši lahko prihajate ob upoštevanju

covidnih ukrepov (nošenje maske, ustrezna razdalja, razkuževanje rok), tako
ob nedeljah kakor med tednom. Preberite podrobna navodila škofov:

Navodila slovenskih škofov za čas od 12. do 18. aprila 2021

1. Duhovniki in verniki naj okrepijo molitev za bolnike in konec epidemije.
2. Svete maše se izvajajo samo v cerkvah in v skladu z določilom 30m2 na
osebo oz. člane istega gospodinjstva.
3. Petje pri verskih obredih v prisotnosti vernikov ni dovoljeno. Med verskim
obredom lahko igra organist oz. spremlja drug instrumentalist.
4. Verniki lahko prejemajo sveto obhajilo izven svete maše.
5. Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše je dovoljeno obhajanje
zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij.
6. Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju vladnih
odlokov in NIJZ.
7. Ko se bo epidemiološka slika začela izboljševati, bodo škofije pripravile
navodila za obhajanje prvih svetih obhajil in svetih birm ter jih posredovale
župnikom.
8. Verouk in vsa druga pastoralna dejavnost se do nadaljnjega izvaja na
daljavo.
9. Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in
predpisov vlade ter NIJZ.
10. Župnijska pisarna je lahko odprta pod pogojem, da je naenkrat v pisarni
poleg duhovnika samo ena oseba oz. člani istega gospodinjstva.

Škofje bodo navodila prilagajali glede na tedenske odločitve vlade.

Majhen deček z velikim upanjem

Deček, o katerem teče pripoved, je star devet let.
Še majhen torej, vendar z velikim upanjem. Tomaž
živi v majhni vasi pri Koblenzu. Jezi ga, da nekateri
vaščani mečejo odpadke na cesto ali v živo mejo.
Tudi na avtobusnem postajališču je videti precej neurejeno. To je za
Tomaža “nespoštljivo”. In sklene, da temu na svoj način naredi konec.

Zadnjih nekaj tednov ob sobotah hodi z vozičkom skozi vas in pobira
smeti. Približno tri ure. Njegovi starši ga pri tem izrecno spodbujajo in
podpirajo. Najprej so se mu nekateri sošolci posmehovali. Zdaj hodita dva
druga dečka z njim. In ker so odpadki pogosto ogabni, uporabljajo dečki pri
pobiranju debele rokavice in klešče. Ko končajo, je njihov majhen svet
postal nekoliko lepši.

A kar je še več vredno: skrbijo za svet. Želijo ga narediti lepšega. Ali
ohraniti lepega. Dečki in njihovi starši ne mislijo: To se mene ne tiče; za to
naj poskrbijo drugi. Ne, dečki sledijo svojemu velikemu upanju. In to je:
tukaj, kjer sobivamo, mora biti lepo in dobro. In če kdaj ni lepo in dobro,
hočemo to kolikor mogoče narediti. S svojimi majhnimi močmi.

Velikonočno upanje je to; in še večje: do sveta ne smemo biti
brezbrižni. Ne sme nam biti vseeno, kaj se dogaja v naših hišah, na naših
cestah, gozdovih, poljih, v našem skupnem življenju v domovini. In če nekaj
ni dobro, lahko morda naredimo dobro z Božjo pomočjo.

Potem gre tudi nam samim boljše. Biti brezbrižen je veliko zlo. Rajši
bom skrbel. Saj je lepo: tisti, ki skrbijo za druge in vse drugo, tudi sami ne
krnejo. Ampak ostanejo živi. Kdor skrbi, vzgaja dve osebi - sebe in drugo
osebo. Kdor živi brezbrižno, ne živi boljše. Kdor pa velikodušno pomaga
nositi bremena drugih, naredi sebe in svet bolj svetel, zdrav, odrešen. Tudi
majhno upanje je upanje. In vsako majhno upanje naredi svet lepši.

Vstajenje in novo življenje se začneta vedno tam, kjer nam za ljudi in za
Božje stvarstvo ni vseeno.

Hvala Bogu in dobrim staršem, da je tudi med našimi otroki veliko
takih slovenskih Tomažev!

Priča mora govoriti resnico. Resnica je lahko včasih grenka in neprijetna. Za Jude, ki
so Jezusa, začetnika življenja, ubili, kakor za Petra, ki je Jezusa zatajil, kakor za Pavla, ki
je Jezusa preganjal, kakor za emavška učenca, ki še vedno nista razumela Velike noči,
namreč, da je Jezusovo trpljenje bilo v Božjem načrtu. Na koncu Petrovega govora
prisluhnimo klicu, ki se vedno znova oglaša v Novi zavezi: “Spreobrnite se torej in
pokesajte, da se vam izbrišejo grehi”. Odziv na ta izziv odpira za Jude, za apostole in
končno za vse Jezusove učence novo možnost. Z vstalim Jezusom ni nič nemogoče!


